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úvodník
aneb plouchy starýho negra 0.
D y se onehdá pøed devíti lety sela
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na farský zahradì v Telecim banda
èernej bratøí a sestøí, aby si poslechli
poudání místní reverendky vo sedmym pøikázání a pouèný písnì
potulnýho barda Tomáe Najbrta a bluesový kapely Jericho a z dalekýho
Èikága, kdo by si tenkrát jenom pomyslel, e to veme tenhle vobrat? e
se z pohrobkù Vúdstoku stanou takovýdle votevøený makovice? e se
do Jimramova pohrnou svìtoznámý
spolky z celýho okolí (akorát ty Stouni
se letos o pár kilometrù netrefili)? e
budem chodit do biografu a na
vernisáe jako nìjaký vopravdický
vzdìlanci èi co? e nás budou
vobveselovat
bandy
potulnejch
kejklíøù a komediantù? e dokonce
vy sami vlastníma rukama uplácáte
nìjaký artefakty? e se mladý budou
veselit a skoro do rána a e budu psát
ouvodník do takovejchle parádních
festivalovejch òúspejprs (jak u to
starejm dìdkùm pøísluí)? A taky e
se okolo toho bude motat tolika lidu
a e budem nervóznì pokukovat po nebi, jestli nás u to letos spláchne a nebo
nám dá Pán lopotit se jetì
napøesrok? A e se to celý hemení
natáhne na dva dny, tøi dny, tejden,
mìsíce a roky (a e v pondìlí pak vdycky polezem po zemi)? Ále, vodpuste
negramotnýmu negrovi sentimentalitu, koho etì dneska vùbec zajímá
nìjaký vzpomínání? (mùe si ostatnì
nalistovat str.2). Tak to co s váma, dy
u ste doli? Vemte nìkde místo a nelapte si po nohách, nìkerejm to
nedìlá dobøe. Otevøete oèi, ui i mysl
a vnímejte. A pamatujte, e kdy nebudete vìdìt kudy kam, staèí naslinit
prst a vztýèit ruku (no, pravda, zkouel
jsem to ...). Bavte se dobøe
Vá
strejèek Tom
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rozhovor
Tøi Tomáové - T. Blaek, T. Jun a T. Lavický - jsou
právì ti, díky kterým se celý festival vùbec mùe
uskuteènit. Tìsnì pøed zaèátkem celé akce jsme
se proto èlenù dnes ji známého Klubu Sluníèko
ptali, co je vede k jejich bohulibé èinnosti.

Jaký
je
vlastnì
smysl
festivalu Otevøeno?
T.B.: To by asi nejlépe øekl
Tomá Lavický, mnì se v této
chvíli vynoøují jen takové ty
oficiální bláboly.
T.J.: Jde o to vytvoøit
prostøedí natolik otevøené,
aby jej dokázali vnímat lidé z rùzných táborù a vrstev. Mám
pocit, e se nám to obèas daøí.
T.L.: Mezi námi, pùvodní
mylenka byla, aby si nae
kapela Jericho mìla kde
zahrát. Smysl celé akce se ale
vyvíjel - pùvodnì to byla
selost známých a pøátel, a to
jak na pódiu, tak pod ním.
Pozdìji se to "otevøelo"
(festival ostatnì nese název
"Otevøeno") do nejrùznìjích
stran.
Co
je
vlastnì
potøeba
vechno dìlat, aby se to celé
zrealizovalo?
T.B.: Ihned po skonèení
jednoho roèníku zaèít pøipravovat ten dalí. I kdy
bezprostøednì po festivalu
se nìjaký èas musíme dávat
dohromady. Pak se to celé
zhodnotí a pomalu se zaèíná
znovu. Nìkteré úèinkující je
dobré shánìt radìji rok
dopøedu. To samé platí o penìzích. Ale mnoství práce
samozøejmì pøibývá s blíícím se termínem konání akce.
Take teï právì u nevím,
kde mi hlava stojí. A tomu asi
odpovídají i mé odpovìdi na
vae otázky.
T.J.: My tøi na tom pracujeme
od podzimu pøedchozího roku. Potom se pøipojují dalí
a dalí lidé.
T.L.: Po nezbytném oddechu
je tøeba okamitì vymyslet, co
bude pøítí rok. To znamená
telefonovat, domlouvat, psát
dopisy úèinkujícím. Následnì
shánìt peníze, propagaci
a lidi, kteøí to budou celé
organizovat. Kadý rok pøicházíme s nìèím novým.
Napøíklad noviny jsme tady
jetì nemìli.
No, je to v podstatì práce na
celý rok pro nás tøi Tomáe.
V urèitých etapách na tom
pracuje okruh pøiblinì deseti lidí, v závìru pak dohromady asi tøicet lidí, kteøí
zabezpeèují bìh celého festivalu.
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Proè to vùbec dìláte a nejdete po práci radìji na
pivo, stejnì jako vìtina
lidí?
T.B.: Nejen pivem iv jest
èlovìk. Baví nás to a navíc
máme dojem, e to celé má
smysl, e se tak odehraje
spousta dobrých vìcí. Ty by
se jinak asi nestaly.
T.J.: Já vlastnì ani nevím, je
to svého druhu postiení.
Nìkdo je hrbatej, jiný umí
sedm jazykù, my zase poøádáme festivaly.
T.L.: To by mì taky zajímalo!
V mém pøípadì je to tím, e
mi pivo ani tak moc nechutná.
Stejnou otázku si vak kladu
bìhem pøípravy kadého
roèníku, i kdy to nedovedu
pøesnì vyjádøit.
Co je vlastnì Klub Sluníèko?
T.B.: No po právní stránce
jsme obèanské sdruení,
jinak více èi ménì soudrná
skupina lidí, kteøí podobnì
vnímají vìci okolo sebe a jsou
ochotni se nìjak angaovat.
T.J.: V souèasné dobì je to
tak trochu imaginární záleitost. Nemáme prostory,
nemáme èlenstvo, jsme jenom tøi, kdy nepoèítám
nìkolik dalích obèasných
spoleèníkù.
T.L.:
Je
to
pøedevím
spoleèenství nás tøí Tomáù.
Kromì Jimramova poøádáme
dalí dvì pravidelnì akce. Na
jaøe v Daòkovicích dylanovské
setkání, v prosinci tamté
zase takový minifestival,
"Daòkovický bigbít". Potom
jetì pøíleitostné koncerty,
pøednáky, promítání, výlety...
Tomá Blaek pracuje na
referátu
ivotního
prostøedí. Jak to vypadá s ivotním prostøedím v okolí
Jimramova a na Vysoèinì
vùbec?
T.B.: Och na referátu! To jsem
povýil a ani o tom nevím. No
tak z pohledu úøedníka
mìstského úøadu v Novém
Mìstì na Moravì je ivotní
prostøedí v Jimramovì a na
Vysoèinì dobré, ale kdy bych
zabrousil mimo svou agendu
(odpuste ty strané výrazy),
tak by se naly vìci, které mì

vadí. Pøesto je na Vysoèinì
krásnì!

Je pravda, e jiné obchody
v okolí mají vìtinou pouze ty
tituly, které zrovna frèí,
zatímco my se snaíme
zaujmout v irokém rozsahu.
Prodáváme
støedovìkou
muziku, edesátá léta, etniku,
pohádky pro dìti... nakonec
vlastnì i ten popáè.
Z venku to vypadá, e celý den
jen sedím a poslouchám
muziku. Stojí to ale daleko
více práce, ne jsem si
pøedstavoval, kdy jsem do
toho el.

A Tomá Jun?
Pracuji na vývoji hardware
jedné firmy, která se zabývá
výrobou radiomobilù pro
pøenost dat. Mám tady dost
osobní svobody a dobré
kolegy.
Tomá Lavický si na ivobytí
vydìlává prodejem v Knihkupectví Martina Doleje. To
se ji staèilo proslavit
obrovskou hudební nabídkou...

(Rozhovor se pochopitelnì v této
sestavì neuskuteènil. I Tomáové z
Vysoèiny ijí v moderní dobì a
povídali si proto s námi
prostøednictvím informaèní sítì tedy telefonu, faxu i Internetu.)

T.L.: Já se tam starám o
oddìlení s muzikou. Lidé
øíkají, e máme sluný výbìr.
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aktuální program
pátek -

19.00
19.40
20.00
21.30
22.30
24.00
01.00

Jericho
Jan Sobotka
Jan Spálený & ASPM
Navzájem
Znouzectnost
Pellarùv pavilon lehkých písní
Pùvodní Bure

sobota 12.00
12.40
13.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
19.00
21.00
22.30
24.00

Èeskej chleba
Chóre
Trio Horváth
Traband
Sledì ivé sledì
Chesed
Vladimír Merta
Oboroh
Chudák paní Popelková
Sváa Karásek & Pozdravpánbu
Zuby nehty
Pluto
- 123 minut
(vechny hudební skupiny vystoupí
na pódiu v parku Bludník)

nedìle -

10.00
12.30
13.30

Vocatus (evangelický kostel)
vycházka po Jimramovì
Lazáro Cruz & Jazz kvintet
(na námìstí)

sobotu od 9.00 vystoupí (pøímo v areálu) divadelní
Poprask, patnì zabrdìno a Modrý pták a
V

soubory
èlenové
divadelní dílny pod vedením J.Køenkové. V kinì (pøes silnici
naproti parku) bude moné ve ètvrtek 20.8. od 18.00 a v sobotu od 9.30 shlédnout filmy Prolomit vlny a Svéráz
národního lovu, v nedìli od 15:30 Zloèin v antánu.
Ve staré kole na námìstí bude probíhat výstava obrazù
Ludmily Jandové . Soubìnì s výstavou bude moné
shlédnout filmy s ekologickou tématikou z archivu
Ministerstva P. Bìhem festivalu bude moné zúèastnit se

výtvarné a divadelní dílny (rovnì v areálu), v sobotu
dopoledne také folk-bluesové kytarové dílny Jana
Sobotky . Pro zájemce bude v pátek a v nedìli odpoledne
pøipravena vlastivìdná vycházka po Jimramovì a okolí
s odborným výkladem p. Dobiáe.
Jimramov je mìsteèko na moravsko-èeském pomezí, zhruba
mezi Novým Mìstem na Moravì, Svratkou a Polièkou. Koncerty
probíhají v parku Bludník (v pøípadì detì v sokolovnì a dalích
prostorách). Obèerstvení a monost pøespání ve spacáku jsou
zajitìny. Výnos ze vstupného (pátek 90,- Kè, sobota 120,- Kè, v nedìli vstupné dobrovolné, kino á 25,- Kè, permanentka 180,- Kè)
bude vìnován na zakoupení klavíru pro lidovou hudební kolu
v Jimramovì. Aktuální informace je moné nalézt na Internetu
na adrese http://www.racom.cz/slunce.htm.

4

Zmìny programu vyhrazeny.

komix
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hudba
nedìle 16.8.

TOMÁ NAJBRT
Kytarista, loutnista, theorbista, dudák, skladatel a zpìvák.
V 70. letech èlenem skupiny Ahoj, v souboru Musica Antiqua
Praha se vìnoval objevování pokladù renesanèních archivù, vedl
a vede rùzné pìvecké sbory, vystupuje sólovì i v rùzných
kombinacích. Deska "Kdekdo èeká na zázraky" (96).

pátek 21.8.

JERICHO
Styl: bigbo
Pavel Jun
kytara
Tomá Jun
klávesy
Libor Kuèera
bicí
Míla Lapáèek
saxofon, klarinet, zpìv
Tomá Lavický
baskytara, zpìv
Petr Machala
kytara
Radka ilarová
zpìv
Vznik na podzim 1986, první vystoupení na dìtské vánoèní
besídce v Borové a Telecím (pochvala od babièky, která mohla
vypnout naslouchátko). Od hraní pøi akcích evangelické mládee
postupnì spíe obèas do klubù a na festivaly. Kmenová kapela
festivalu. Dema - "Knotu èadícího ..." (92), "Køídla andìlù" (94).

JAN SOBOTKA
Styl: blues
Veøejnì vystupuje asi od roku 1981. Do hudebních
èasopisù píe od roku 1990, svého èasu redaktor Rock & Popu.
Bluesový a folklórní badatel, dylanolog.

AMATÉRSKÉ SDRUENÍ
PROFESIONÁLNÍCH MUZIKANTÙ
Vzniklo v roce 1984 v obsazení Jan Spálený, Petr Kalandra a
Frantiek Havlíèek jako hudební tìleso, programovì zamìøené na
blues ve vech jeho podobách. Po rùzných zmìnách v obsazení
hrají dnes pod firmou ASPM kromì Jana Spáleného (zpìv, klavír)
Michal Gera (trubka, køídlovka, zpìv), Radek Krampl (vibrafon, zpìv),
Janùv syn Filip Spálený (tuba) a na idlièce za bicími se støídají Milan
Ferda Peroutka s Pavlem Razímem. Vìtina písnièek souèasného
programu pochází z osmi dosud vydaných alb: "Já se tì nevzdám"
(82), "Asi v tom bude nìjakej háèek" (86), "Poøádný blues" (87), "Hotel
tísko Blues & dalí kousky" (89), "Vytopená dáma" (89), "Havran"
(91), "... jetì jednou si vrznout" (93) a "Prùhlednej chlap" (95) +
nezvalovské opusy "Edison" (78) a "Signál èasu" (79).

NAVZÁJEM
Styl: country-punk s folklórními prvky
Mía Nováèková
píaly, zpìv
Vlaïka Haasová
akordeon, vokál
Pøéma Haas
kytara, mandolína, zpìv
Dan Zita
baskytara, vokál
Caine
bicí, mandolína, zpìv
Michal Röhrich
bicí, zpìv
Vznik na jaøe 1990. Kapela z plzeòské líhnì, po pauze
opìt na scénì. Demo "Dìjou se dneska divný vìci" (91), split
"S Petrem Machem Navzájem", desky - "Navzájem" (93), "Plnou
parou zpìt" (95), "Kolumbus è. 40644" (97).

ZNOUZECNOST
Déma
G´olda
Caine
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kytara, zpìv
baskytara, zpìv
bicí, zpìv

Romana Kohoutová saxofon, flétna, zpìv
Michal Rohrich
kytara, zpìv
Vznik v roce 1986. Z plzeòské punkové legendy se stali
koncertní atrakcí vìtiny èeských festivalù a klubù (profil viz
Rock & Pop 2/97). Dema - "Vítejte v blázinci, hraje vám
Znouzectnost" (87), "Happy Xmas" (88), "Obludný Neználek" (89),
"Odrhovaèky a baladajky" (90), desky - "Ukolébávky pro
ne(v)hodné loutky" (92), "Znouzectnost uvádí své hosty na vlnách
Radia bla bla plus" (92), "Mé království" (93), "Folcore" (94),
"Kapitán Mlíko" (96), "Bomboniéra!" (98) + Déma sólo
"Démophobia aneb Plzeòské povìsti, písnì a jiné plísnì" (95) +
Caine sólo "Caine ´96" (96).

PELLARÙV PAVILON LACINÝCH PÍSNÍ
Styl: hudba
ONDr. A. Pellar
kytara zpìv
Caine
mandolína
Blecha
zpìv
Marta
flétny, hoboj, zpìv
Vznik v dubnu 1998 v návaznosti na recitaèní skupinu
Pellarùv pavilon lehèích pøípadù a kapelu Pavilon.

PÙVODNÍ BURE
Styl: psychedelic-punk-folk-rock
Jaromír Frantiek Fumas Palme - kytara, zpìv
Petr Choma Brut Herych - baskytara
Pavla Starorená-Krucká - viola, zpìv
Marcel Pindel - bicí
Vznik prý v roce 1984 (ale dal bych krkavce za to, e jsem jejich
jméno vidìl nasprejované na kavárnì Slávia u o nìjaký ten tok døíve).
Po èetných zmìnách v obsazení a hudebním experimentování se
usadili v praském klubovém a hospodském podvìdomí (profilek
viz Rock & Pop 5/94). Hojný úèastník Jimramovù a Daòkovic. Dema rocková opera "Husí krev" (pol. 80 - let), "Live" (89), "Too Young To kozí
dech, Too Old To Fly" (92), desky "Ples tapírù/Drobné radosti
psychedelické kachny" (96), "Ghost do domu" (vyjde snad 98)

sobota 22.8.

ÈESKEJ CHLÉBA
Styl: agro-rock
Jiøí Foller
zpìv
Jiøí Holejovský
zpìv
Marie imková
kytara
Jaroslav otola
kytara
Ladislav Dufek
baskytara
Jaroslav Boch
bicí
Vznik poèátkem 90. let, harcování po zábavách a festiválcích se svými "písnìmi k tanci a posmìchu". Nìkolikeré
zásadní pøekopání obsazení, po posledním si upravili název
(pùvodnì Èeský chléb - "nejtvrdí chleba v Èechách a okolí").
V Jimramovì obvykle vyerou nevdìènou roli rozjídìèù. Demo
"Nestyïte se vodvázat".

CHÓRE
Bigbíák, který po obrácení skonèil u akustické kytary.

TRIO HORVÁTH
Styl: mìkký rock
Ondrej Horváth
el. klávesy
Roman Horváth
baskytara
Frantiek Gábor
sólová kytara
Skupina doposud vystupovala pouze na romských
zábavách a na akci Hurá na prázdniny.
Bezejmenné demo.

TRABAND
Jarda
Michal
Vaek
Even

Styl: bigbít
kytara, mandohlína, jarmonika, zpìv
klobasa
blicí nástroje, zpìv
banjójo, zpìv
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Hraje od roku 1995. V osobì Jardy Svobody, který ji
takté témìø patøí k jimramovskému inventáøi, navazuje na
Otcovy dìti. CD "O èem mluví mui" (98).
Dema "Budi svìtlo!" a "Noc a den", MC "Mezi nebem a zemí"
(1991), demo "Traband - legendární popový band" (1997)

SLEDÌ IVÉ SLEDÌ
Styl: meditativní rock´n´roll
Jennifer de Felice
kontrabas, zpìv
Ivan Palacký
kytara, zpìv
Broòa míd
fagot
Objev brnìnské alternativní scény minulého roku,
vzniklý na troskách kapely Výkøiky bøich.

CHESED
Styl: hebrejské písnì
Promìnlivé seskupení kolem Zuzany Nìmcové, vìnující se
hudbì izraelského národa. Deska "idovské svátky v písních" (94).

VLADIMÍR MERTA
Styl: folk
Prùkopník písnièkaøení v èeských zemích. Od poloviny
60. let na Karlovì mostì, v Platýzu, po klubech, na 1. Folk & Country festivalu v Lucernì v roce 1967 získává cenu za folk. S Hutkou, Lutkou a dalími zakladatel sdruení afrán. V 70. a 80.
letech se protlouká na hranì mezi undergroundem a Portou
(Zlatá Porta v roce 1986 a následný dvouletý zákaz vystupování),
s Miíkem, Hrubým, Padrùòkem, Nejezchlebou a dalími
vytváøí Èundrgrund, Starou vlnu a Dobrou úrodu. Fotograf
(obaly desek), scénárista (Opera ve vinici), reisér (Smrt
krásných srncù, pøedstavení C&K Vocalu), dokumentarista
(Veselý starobinec Sváti Karáska, Mipacha je rodina, Ozvìny
enské due,...). Spolupráce s Mipachou (2 desky) a Janou
Lewitovou ("Sefardské inspirace" - 97). Kromì tisícù kolujících
nahrávek koncertù øada desek: "Ballade de Prague" (68
Francie), "P.S." (78), "Vladimír Merta 1 + 2" (89), "Hodina vlka"
(90), "Bití rublem" (92), "Svátky trpìlivosti" (92), "Chtít chytit
vítr" (92), "Nebuï nikdy sám" (98) - pøipravuje se "Mít míò je
víc" a "Adam a Eva" (s Janou Lewitovou).

OBOROH
Styl: folk-rock
Stanislav Klecandr kytara, zpìv
Vaek Klecandr
saxofony
Roman Dostál
bicí, zpìv
Jan ebesta
hoboj
Frantiek imeèek baskytara
Venda Roklová
housle
Dita Zangeová
violoncello
Vznik v roce 1989 v návaznosti na tzv. "tøebechovièáky",
bratøi Klecandrové pøedtím v øadì východoèeských kapel (Bílé
svìtlo, Andromeda). Od akustického hraní k elektrice a zase zpátky.
Kostely, kluby, festivaly. Se Sváou Karáskem po kriminálech i po
svìtì. Desky - "almy" (91), "almy II" (93), "Kámen" (96), "Advent"
(podzim 98) + "Nebeská kavárna" (se Sváou Ka-ráskem, 1992).
Støíbrná deska za 20.000 prodaných nosièù.

CHUDÁK PANÍ POPELKOVÁ,
POZDRAVPÁNBU
Styl: hospodský folk, køesanská píseò
Sloení: harmonika (heligonka), kytara akustická, kytara
elektrická, kontrabas, buben, saxofon
Asi pøed 11 lety se seli u Jardy na dvorku Karel a Pavel.
Pak se domluvili, e budou hrát na Karlovì mostì a zkouet u Jardy v bytì (sousedka p. Popelková). Rozpad po zájezdu do Francie
v roce 1991, znovuobnovení v roce 1996. Kdy kapelu slyel S.
Karásek, vymyslel nový název pro tìleso, které jako poboèka
Popelkové hrálo jeho songy. Èasem se rozrostla o kontrabasistu a zaèala koncertovat jako Pozdravpánbu. Dnes obì
kapely ijí v navzájem se poírající symbióze, která je nìkdy ku
prospìchu, jindy ke kodì. Kdy napø. musí CH. P. P. zruit
vystoupení, protoe hraje s Pozdravpánbu ve stejný den.
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SVÁA KARÁSEK
Absolvent undergroundové líhnì (V. Brabenec) - mìlnické
vinaøské koly a bohoslovecké fakulty. Na spirituály a bluesárny
píe své aktuální texty. Po ztrátì státního souhlasu k výkonu
duchovenské sluby se stává kastelánem na hradì Houska (PPU
tam nahrávají desku Egon Bondy´s Happy Hearts Club Banned).
S Plastikama obèas koncertuje a je s nimi odsouzen nepodmínìnì v procesu, který byl bezprostøedním podnìtem ke
vzniku Charty 77. Po proputìní z kriminálu dotlaèen k vystìhování z republiky. Stává se faráøem v Curychu, jakmile je to
moné vrací se do Èech. Desky - "Say No To The Devil", "Øeks u
ïáblovi ne?" (90), "Nebeská kavárna" (s Oborohem, 1992).

ZUBY NEHTY
Kateøina Jirèíková sax, flétna
Marka Míková
piano
Jana Modráèková bicí
Martin Èerný
baskytara
Jarda Svoboda
kytara
(Alice Flesarová
sax)
Skupina vznikla poèátkem 80. let pod názvem Plyn
("pùjdem domù a pustíme si plyn"). Po "nové vlnì se starým
obsahem" se pøejmenovaly na Dybbuk, LP "Ale èert to vem"
(91) vylo a po rozchodu. Znovuobnoveny jako Zuby nehty.
V pùvodnì ryze dívèím obsazení se postupem èasu objevují
i mui, autorství písní vak dámy drí ve svých rukou. Èetné
rozhovory v Rock & Popu (75/22, 73/23, 73/16, 71/2). Desky: Utíkej
(93), Král vysílá své vojsko (95), Dítkám (97).

PLUTO
Václav Barto
zpìv
Petr Zavadil
kytara, zpìv
Tomá Fröhlich
baskytara
Pavel Fajt
bicí
Po letech v brnìnské i mezinárodní alternativì zatouil
Pavej Fajt po normálním bigbítu. Desky - "Pavej Fajt & Pluto"
(96), "Tøi" (98).

- 123 MINUT
Zdenìk Bína
kytara, zpìv, autor hudby
Fredrik Janáèek
basa, autor textù
Dominik Tùma
bicí
V poèátcích se skupina potýkala s problémy na postu
basisty a vystupovala dlouhou dobu jenom ve dvou. Ten pravý
basista pøiel v létì 1997, pøedtím hrál Frederik Janáèek ve
skupinì Sluníèko. Skupina jedná o vydání desky, ale chce si
zároveò ponechat svoji naprostou svobodu a to není jednoduché.
Vystupuje jak v jazzových, tak i rockových klubech. Zúèastnila
se napøíklad festivalu Alternativa v Praze a vystupuje na
mezinárodních jazzových festivalech u nás a v Polsku. Dvakrát
byla k vidìní v televizi v poøadu "60" a v souèasné dobì jedná s televizí o dalí spolupráci. V Praze vystupuje v Jazzclubu elezná
nebo U malého Glana. V jejich hudbì se støídají funky jazzové
rytmy s náladami blues a neustálým jamováním na pódiu. V souèasné dobì má skupina demo, ze kterého se dìlá CD singl.

nedìle 24.8.

VOCATUS
Styl: tzv. váná hudba
Sbor - soprán: Vìra Junová, Olga Kaparová, Radka ilarová,
Helena Plecháèková, tìpánka ïárová, Kamila Koutná
alt: Rut Kuèerová, Dagmar Mundilová, Rut Junová, Jana
Brahová, Olina Dvoøáková
tenor: Miroslav Kadeøávek, Petr Lustyk, Tomá Vanèa, Jan Jun
bas: Petr Jun, Vilém Braha, Jan Plecháèek, Ondøej eula
Orchestr - 1. housle: Lenka Mühlová, Marie Mamulová, Karel
Andrle, 2. housle: Irena Trusinová, Támar Junová, violy: David
Krupa, Josef Èernohous, violoncello: Václav íblo, kontrabass:
Václav Knethig, cemballo: Dagmar Nekvindová
Vznikl v prosinci 1995 v Proseèi. Zaloil jej faráø Jan Jun
a øídil Christian Lorenz, kantor pro církevní hudbu z Lübecku, t.è.

9

vyuèující na Církevní konzervatoøi v Kromìøíi, nyní jej øídí Tomá
Najbrt. Usiluje o autentickou interpretaci vokálních skladeb, zvlátì
z doby pøedbachovského baroka (Schütz, Buxtehude).Vzhledem
ke znaèným vzdálenostem svých èlenù od Proseèe nevystupuje
Vocatus pøíli èasto, pøi koncertu v Novém Mìstì na Moravì v bøeznu t.r. byla poøízena pracovní nahrávka.

PØÁTELÉ JAZZU
Lázaro Cruz
trubka
Vítìzslav Krytof
basa, konferenciér a zpìv
Stanislav Mlèoch
piano
Jan Horpatzký
bicí
Lázaro Cruz pochází z Kuby, kde si zahrál s øadou
svìtových jazzmanù (Dizzy Gillespie). Øadu let ji ije v Kromìøíi,
kde m.j. uèí na Církevní konzervatoøi. Jimramovského festivalu
se úèastní ji potøetí. Skupina hraje v tomto sloení od roku
1994. Zúèastnila se mnoha koncertù na Moravì a v letoním
roce natoèila tøi skladby pro televizi.
Blok o hudebních skupinách pøipravil Tomá Lavický

film
ZLOÈIN V ANTÁNU
Námìt:
Scénáø
Reie

1968, 1 hod 23 min.
Josef kvorecký
J. kvorecký, Jiøí Suchý, J. Menzel
Jiøí Menzel

Èeský film Jiøího Menzela Zloèin v antánu, natoèený podle
pùvodního námìtu spisovatele Josefa kvoreckého, je charakterizován jako "komedie s detektivní zápletkou a písnièkami".
Tato charakteristika zdaleka nepostihuje rozmanitost tohoto
tøetího Menzelova celoveèerního filmu. Je to komedie. Ovem
její komika stojí èasto na hranicích èerného humoru. Detektivní
zápletka - nejdøíve kráde perlového náhrdelníku a pak vrada
varietního umìlce - je spíe jen záminkou k rozehrání pestré
kály humorných situací, gagù a bláznivých honièek, pro jejich
dùvod bychom se museli vrátit a ke klasické americké grotesce
nìmé éry.
lav

PROLOMIT VLNY
Scénáø a reie:
Kamera:
Støih:
Hudba:
Hlavní role:
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1996, barevný, 159 min.
LARS VON TRIER
Robby Muller
Anders Refn
Joachim Holbeck, David Bowie, Elton
John, Dep Purple...
Emily Watsonová (Bess), Stellan Skarsgard (Jan), Katri Cartlidgeová (Dodo)

Prolomit vlny je mystický pøíbìh o síle víry, míøe sebeobìtování
a v neposlední øadì o poutu lásky. Manelství vìøící dívky Bess
a úrazem s trvalými následky stieného Jana je spoutáno
pøedivem racionálnì nedefinovatelných vazeb a není
ohranièeno jeho pozemským trváním. V prostøedí skotského
venkova se odehrává nesmírnì jímavé a strhující drama, které
divák sleduje témìø tøi hodiny doslova jedním dechem. Velká
cena poroty MFF Cannes 1996 je v tìch nejlepích rukou.
(Leo Kofroò, Rock & Pop 9/96, s.81)

SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU
1995, barevný, 96 min.
rusko-finsko-anglicko-nìmecko-francouzská verze
Scénáø a reie:
Alexandr Rogokin
Kamera:
Andrej igalov
Hudba :
Vladimír Panèenko
Støih:
Tamara Dìnisovová
Hrají:
Ville Haapasalo (Raivo), Alexej Buldakov
(generál Michaliè), Viktor Byèkov
(Kuzmiè), Semjon Strugaèev (Ljova
Slovejèik), Sergej Kuprijanov (eòa
Kaèalov), Sergej Russkin (Sergej),
Sergej Gusinskij (Semjonov), Igor
Sergejev (hrabì)

Finský vìdec píe knihu o specifických zvlátnostech lovu
v rùzných zemích a za tímto úèelem zavítá i do Ruska. Pln
dychtivosti vyrazí s nìkolika mui do lesa a s napìtím oèekává,
co mu rutí lovci pøedvedou. Ti se vak musí  jak je v zemi
zvykem  posilnit a ani Fin nedokáe odmítnout èetné pøípitky,
které odstartují øetìz velice komických pøíhod. Film sklidil
zaslouený aplaus na otevøené scénì na MFF v Karlových Varech
1995 a je prvním ruským snímkem od roku 1990, který se
objevuje v naí distribuci.
lav
Foto: Národní filmový archív

divadlo
tttt

MODRÝ PTÁK

Divadelní dílna a divadelní soubor
Soubor Modrý pták zahraje následující "kusy"
Jan Trojan
Slavíèek rajský
Jan Neruda
Figurky
Daniil Charms
Velemir Chlebnikov
Scénáø
Jana Køenková a Radim imkovský
Vede paní Jana Køenková, vedoucí dramatického
oddìlení Základní umìlecké koly ve ïáøe nad Sázavou.

PATNÌ ZABRDÌNO
Divadelni soubor patnì Zabrdìno - Velké Meziøíèí.
Vede Zdenìk turma a Eva Preerová.

POPRASK
Polièsko-praská divadelni spoleènost, pod vedením M. Erbese
a M. Dorazíma. Vystupují pøíleitostnì, v létì kolují po Vysoèinì.
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vzkazy
Na této stránce budete mít, milí pøátelé, monost
nechávat vzkazy svým pøátelùm a známým. Lístky s vaimi vzkazy vhazujte do bedny umístìné hned vedle
stolu u hlavního vstupu do areálu. Svìøte se nám
touto cestou i s jakýmikoli postøehy a nápady. Dalí
èíslo naeho èasopisu vyjde ji v pátek!!!

z místních zdrojù
HUDEBNÍ KOLA
Hudební kola v Jimramovì má za sebou první
rok své èinnosti. Je provozována jako poboèka základní umìlecké koly v Bystøici nad Perntejnem. Dva
uèitelé koly pracující na
polovièní úvazek v Jimramovì nestaèí zvládnout zájem
o toto vyuèování. Mnoho ákù
je proto odmítáno. Vyuèuje se
kromì základní teoretické
prùpravy hra na klavír, akordeon, kytaru a zobcové flétny.
Po roce ji mùeme konstatovat, e stávající uèitelé

vedou kolu perfektnitelé
vedou e se postupnì najde
cesta k rozíøení koly i v dalích umìleckých oborech.
Jako poboèka bystøické koly
má jimramovská kola problémy s hudebními nástroji.
V souèasné dobì hledá obec
finanèní prostøedky na generální opravu starího zakoupeného piána. Obec si
váí nabídky Klubu Sluníèko na
pøíspìvek a tím dìkuje vem
úèastníkùm jimramovského
festivalu.
Jan Keller, starosta Jimramova

JIMRAMOV
Poèátky Jimramova
nebyly dosud spolehlivì
objasnìny. Dá se vak
pøedpokládat, e Jimramov
vznikl ji ve 13. století
(dokonce snad ji v první
polovinì 13. století) na
hranicích kolonizaèního území pánù z Medlova, pøedkù
významného rodu pánù z Perntejna. V tomto rodì se èasto
vyskytovalo osobní jméno
Jimram a pravdì-podobnì od
nìho byl odvozen název
dneního mìsteèka.
A do roku 1588 byl
Jimramov v rukou perntejnského rodu, pozdìji se
zde
vystøídalo
mnoho
rùzných vlastníkù. Po roce
1781 se Jimramov stal
kulturním støediskem evangelíkù. V letech 1784 a 1827
zde pùsobí evangelický knìz
Michal Blaek, který sepsal
pamìti o tzv. helvétském
povstání v letech 1796 - 97,
v nìm sám sehrál významnou roli.
Jimramov je roditìm
a místem pùsobení mnoha
významných osobností. V do-

mì è.10 na námìstí se narodil
spisovatel a evangelický knìz
Jan Karafiát, autor známých
"Brouèkù". Pøi soutoku Svratky a Fryávky stojí rodný dùm
(è.156) bratøí Aloise a Viléma
Mrtíkù. Rodina Mrtíkova se
vak záhy odstìhovala do
Ostrovaèic. V Jimramovì se
také narodil jezuita a misionáø
Karel Slavíèek (1678 - 1735). Byl
astronomem a geometrem u císaøe v Pekingu a v Èínì také
zemøel.
První zmínky o jimramovské tvrzi pocházejí
z roku 1392. Pavel Katarin z Kataru, jen Jimramov získal
v roce 1588, ji nalezl ve
patném stavu. Neobnovil ji,
ale pøebudoval v hospodáøský dvùr. Pavel Katarin zde
pozdìji vybudoval novou
renesanèní tvrz, která dodnes tvoøí nejstarí èást
nynìjího zámku. Proti zámku byl poèátkem devatenáctého století zaloen pøírodnì krajináøský park nazývaný Bludník.
red
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